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Vem är du?
En sydskåning såklart! Jag brukar alltid säga att jag trivs mycket
med att vara student, och det stämmer, men främst trivs jag med att
var aktiv på och vara på nationen. Jag är från Sydskånes (typ)
vackra slätter och blev så bländad av Lunds storstadsliv att jag har
stannat här sen jag kom som en liten 12-åring.

Vad har du gjort på nationen?
Jag började min nationsresa med att som novisch testa att jobba lite olika event, främst
klubbar. När jag insåg hur kul nationen och de aktiva var, valde jag att söka en förmannapost.
Jag började som Osignatförman i ett år, för att sedan jobba med novischeriet i tre terminer
som både novischförman och novischgeneral. Efter det sökte jag Proqurator Social, vilket jag
nu har suttit som i snart ett år.

Varför söker du till Quratel?
Att sitta i quratel som PQS har varit en av de bästa sakerna jag har gjort, och jag känner både
att det har gett mig mycket och att jag har kunnat bidra mycket till nationen. Jag känner mig
långt ifrån klar med att sitta i quratel, och vill få en chans att fortsätta engagera mig mer och
kunna jobba på heltid med nationens verksamhet och aktiva. Redan när jag sökte PQS
funderade jag även på Quratorsposten. Nu när jag har suttit ett år som PQS vill jag gå tillbaka
till den tanken och ge mig själv en ny utmaning genom att ta mig an en annan post. Med
Quratorsposten kommer mycket ansvar, mycket jobb och mycket engagemang vilket alla är
saker jag har märkt passar mig utmärkt.

Vad vill du göra som Quratelare?
Jag vill fortsätta quratelets jobb med att ständigt förbättra verksamheterna och jobba med att
introducera nya koncept tillsammans med förmännen. Jag vill även fortsätta med att jobba
aktivt men förbättrad kommunikation och transparens mellan övre styret och förmannakåren.
Sedan tycker jag även att representation, både intern och extern, är ett viktigt jobb för alla
qurartelsmedlemmar, inte minst Qurator, och hade velat lägga fokus på det med.

Varför ska nationsmötet välja dig?
Jag känner att jag både genom min erfarenhet, personlighet och kompetens kommer passa bra
i rollen som Qurator. Jag är väl insatt i arbetet och qurartelsrollen, och kommer därför kunna
skapa kontinuitet i ett övre styre som ofta byts ut. Jag kan hålla många bollar i luften och kan
och gillar att jobba mycket. Att jobba med andra är även något jag är väldigt bekväm med
och van vid, och jag kommer därför ständigt kunna samarbeta med quratelet, seniors,
förmännen och resten av studentlund.


